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Założenia i cel projektu

efektywność

badania

naukowe

monitoring

środowiska

wzrost
świadomości społ.

optymalizacja

innowacyjne 

rozwiązania

opracowanie skutecznego sposobu mobilnego 

monitorowania troposferycznego ozonu

element informacyjny i ostrzegawczy

przyczynienie się do zmniejszenia ryzyka 

zdrowotnego

zastosowanie w badaniach naukowych 

do oceny smogu fotochemicznego 

poznanie mechanizmów tworzenia się

ozonu w określonych warunkach 

uzupełnienie stacji GIOŚ (o stacjonarnej 

lokalizacji)

pomiar stężenia ozonu w krótkim czasie 

w wielu miejscach

diagnoza przyczyn przekroczeń wartości 

progowych na podstawie analizy rozkładu 

przestrzennego 

identyfikacja obszarów występowania 

przekroczeń dopuszczalnych stężeń ozonu 

(hot-spots)
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ozon troposferyczny

smog fotochemiczny

w stratosferze 

niezbędny

chroni przed promieniowaniem UV

w troposferze

szkodliwy 

dla wszystkich organizmów żywych

jeden z głównych 
gazów cieplarniany

przyspiesza
starzenie

zanieczyszczenie wtórne 

(nie jest bezpośrednio
emitowany do atmosfery) 

tworzy się w wyniku reakcji fotochemicznych 
tlenków azotu i lotnych związków organicznych 

pod wpływem promieniowania słonecznego

jeden z głównych problemów 
zanieczyszczenia powietrza 

(obok pyłów zawieszonych i benzo-(α)-pirenu)

przyczynia się do 
globalnego ocieplenia 

wywołuje problemy 
zdrowotne

uszkadza tkanki 
płucne

niszczy roślinność -
szczególnie w 

okresie wegetacji

stężenie ozonu w troposferze 
stale się zwiększa:

wzrost stężeń m.in. tlenków azotu 
(dynamicznie rozwijający się 

transport samochodowy 
i przemysł paliwowy)

stężenie ozonu zależy od ilości 
jego prekursorów 

i promieniowania słonecznego

OZON

Pożyteczny czy szkodliwy ?

zmniejsza

plony w rolnictwie

ciągły wzrost

skali problemu, 

niska świadomość

społeczna

powoduje uszkodzenia 
drzewostanów

Stężenie 

ozonu [µg/m3]
Skutki oddziaływania ozonu

( * – u osób z grupy ryzyka)

100 ból głowy, podrażnienie oczu

110 podrażnienie dróg oddechowych, 

obniżenie wydolności *

160 zapalenie dróg oddechowych *

180 wartość progowa informowania społeczeństwa 

o ryzyku wystąpienia przekroczeń poziomów 

dopuszczalnych

200 problemy z oddychaniem

240 alarmowe poziomy stężeń ozonu

260 możliwość wystąpienia ataków astmy

400 obniżona wydolność, trwałe zniszczenia komórek

1000 uszkodzenia chromosomów

Najnowsze badania:

• negatywne oddziaływanie nie tylko układ oddechowy,

• szkodliwy wpływ na układ sercowo-naczyniowy,

• niekorzystne działanie na aktywację płytek krwi,

• choroby układu krążenia już przy niskiej ekspozycji, 

• postulat weryfikacji obecnych norm z uwzględnieniem 

wpływu na układ krążenia przy kryterium zdrowotnym.

ważny, narastający 

problem, którego

już dziś nie możemy

lekceważyć



INNOWACYJNE TECHNOLOGIE

BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE (BSP)

jedna z najdynamiczniej rozwijających się technologii

powietrzne 
prawo jazdy, 
świadectwo 
kwalifikacji, 

VLOS, BVLOS, 
egzamin 

teoretyczny 
i praktyczny

Urząd

Lotnictwa

Cywilnego

znajomość 
przepisów 

prawa 
lotniczego

podstawy 

meteorologii 

fotogrametrii

nawigacji 

przestrzeń 

powietrzna, 

strefy

szerokie perspektywy BSP, 

wszechstronne zastosowania

intensywny rozwój rynku dronów, 

zaawansowane technologie

raport PARP dla MRPiT: Monitoring 

trendów innowacyjności 2020

rozwiązania U-space idealne 

w obszarach wymagających

zarówno wysokiej jakości danych,

jak i mobilności

technologie dronowe przeobrażają 

wiele gałęzi gospodarki, ulepszają 

modele biznesowe, zwiększają 

możliwości badań naukowych

DRONY – technologie przyszłości, w które 

inwestują największe światowe gospodarki 

(wzmocnienie konkurencyjności, 

zwiększenie udziału innowacji)

Fotografie (z powietrza i z ziemi) zawarte w prezentacji: © Marek Rauchfleisz



ETAPY PRACY

PROJEKT  ► MATERIAŁY I METODY  ► KONSTRUKCJA  ► TESTY 

► OPTYMALIZACJA  ► BADANIA

Przegląd literatury, obliczenia, projekt:

• wybór elementów uwzględniający przyszłe zastosowanie, 

maksymalny zasięg działania, czas trwania lotu, możliwość 

uniesienia urządzeń o określonej masie, bezprzewodową 

transmisję pozyskiwanych danych, stabilność i niezawodność,

• układ heksakoptera o odpowiednio dużej nośności, mogący 

podnieść znaczny ładunek, a jednocześnie zapewniającym 

bezpieczeństwo lotu,

• zaprojektowanie całego systemu.

Konstrukcja drona: Oprogramowanie oraz sprawdzenie 

poprawności działania poszczególnych 

komponentów, modułów i urządzeń

Testy i optymalizacja układu:

1) testy stacjonarne, 2) oblatywanie

i testy w terenie, 3) optymalizacja

Opracowanie, zbudowanie, oprogramowanie urządzenia 

pomiarowego do badania stężenia ozonu, przetestowanie 

urządzenia, komunikacji, przesyłu danych.

Podłączenie urządzenia do drona, testy w terenie 

całego układu, optymalizacja, wstępne badania

Fotografie (z powietrza i z ziemi) zawarte w prezentacji: © Marek Rauchfleisz



Moduł nadajnika

Elementy odbiornika 

na płycie bazowej

Gotowy zestaw miernika 

stężenia ozonu.

URZĄDZENIE POMIAROWE

DO BADANIA STĘŻENIA OZONU

zaprojektowane na bazie Arduino Nano 

z mikrokontrolerem ATmega 328P oraz Arduino Mega 

2560 z procesorem ATmega 2560 traktowanych zegarem 

16MHz, pracujących na logice napięciowej 5V

czujnik ozonu - moduł MQ131

o zakresie pomiarowym 10-1000 ppb

do komunikacji pomiędzy modułem nadajnika a odbiornika 

- moduły NRF24L01; komunikacja z prędkościami 

250kbps, 1Mbps i 2Mbps

prezentacja wyników w module naziemnym -

wyświetlacz LCD.

1

2

3

1 3

2

Fotografie (z powietrza i z ziemi) zawarte w prezentacji: © Marek Rauchfleisz



►ustawienie parametrów regulatora proporcjonalno-całkująco-różniczkującego, które 

odpowiadają za płynny lot, wygaszanie wychyleń heksakoptera i szybkość reakcji 

na odchylenia drążków sterowniczych 

► loty testowe, przegląd logów lotu, weryfikacja i optymalizacja ustawień

► zapewnienie bezzakłóceniowej pracy urządzeń nadawczo - odbiorczych

►układ telemetrii umożliwiający odbiór danych w trakcie lotu i ich prezentację 

na ekranie urządzenia z systemem Android lub iOS

► analiza profilu lotu, nakładając dane z GPS na mapy Google Earth

OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW PRACY

SPECJALISTYCZNY DRON DO BADAŃ TROPOSFERYCZNEGO OZONU

Wartości kanałów 

zdalnego 

sterowania 

odpowiedzialnych 

za ruch drona.

Analiza profilu lotu

z wykorzystaniem nakładania

danych z GPS na mapy Google Earth.

Wysokość lotu z czujnika barometrycznego 

w metrach (kolor zielony), pobór prądu przez drona

w Amperach (kolor czerwony), użyte tryby lotu.

Optymalizacja 

parametrów pracy drona. 

Fotografie (z powietrza i z ziemi) zawarte w prezentacji: © Marek Rauchfleisz



PARAMETRY
DRONA DO BADAŃ 

TROPOSFERYCZNEGO OZONU

Typ hexakopter

Komunikacja 2,4 GHz

Nawigacja GLONASS, GPS

Sterowanie kontroler + podgląd na smartfonie lub tablecie

Prędkość 

maksymalna
55 km/h

Zasięg
testowano w zasięgu wzroku (zgodnie z licencją VLOS),

możliwe loty poza zasięgiem wzroku

Akumulator 10000 mAh 3S LiPol

Czas pracy 20 minut

Czujniki czujnik stężenia ozonu

Zakres pomiarowy O3 10-1000 ppb

Masa z czujnikiem O3 2,9 kg

Wysokość 465 mm

Szerokość / długość 770 mm / 815 mm (ze śmigłami)

Dodatkowe

informacje,

posiadane funkcje  

możliwość zaprogramowania trasy lotu autonomicznego,

system RTH automatycznego powrotu do miejsca startu 

na zadanej wysokości,

możliwy lot awaryjny z jednym uszkodzonym silnikiem

Stworzona konstrukcja to innowacyjny, w pełni autorski projekt,

zbudowany od podstaw, wykorzystujący napisane oprogramowanie

dedykowane do tego systemu. Opracowany dron to nowatorskie

i funkcjonalne mobilne narzędzie do monitorowania poziomu ozonu

spełniające zadania informacyjne, kontrolne i ostrzegawcze.

Zastosowane rozwiązania techniczne i ich oprogramowanie zostały

opracowane przez autora. Praca w formie prototypu przeszła

pozytywnie wszystkie testy oblatywania przez licencjonowanego

operatora bezzałogowych statków powietrznych UAVO.

Fotografie (z powietrza i z ziemi) zawarte w prezentacji: © Marek Rauchfleisz



Pomiary stężeń ozonu w różnych lokalizacjach na terenie miasta:

• wybór lokalizacji z uwzględnieniem czynników urbanistycznych 

(rodzaj i zwartość zabudowy), komunikacyjnych (ciągi, węzły, 

różnice w natężeniu ruchu), sąsiedztwa terenów zielonych, 

lokalnej topografii terenu

Badania poza miastem:

• wybór lokalizacji: wieś w woj. pomorskim 

na Kaszubach, na południowym krańcu 

Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego

• uwzględnienie kontekstu synoptycznego

Monitorowanie zmian stężeń 

troposferycznego ozonu w czasie:

• zmiany dobowe w wybranych lokalizacjach

• zmienność w różnych przedziałach 

czasowych (od tygodniowego do rocznego)

SPECJALISTYCZNY DRON DO BADAŃ TROPOSFERYCZNEGO OZONU

WSTĘPNE BADANIA

• badania prowadzone w trzech lokalizacjach: 

główna ulica, park kalwaryjski, północno-

zachodnia część miejscowości z zabudową 

jednorodzinną

• wartości odchylenia standardowego wskazują 

na niską zmienność w tych lokalizacjach

• uzyskane wartości stężeń ozonu niższe od 

20% do 35% (średnio 28%) od wartości stężeń 

na terenie silnie zurbanizowanym

• wahania stężenia ozonu oceniono odchyleniem standardowym 

w poszczególnych przedziałach czasowych

• najwyższe stężenia troposferycznego ozonu w pobliżu węzłów 

komunikacyjnych, przy wysokiej zwartej zabudowie

• uzupełnienie wyników ze stacji GIOŚ (o stacjonarnej 

lokalizacji, tylko jedna, położona na peryferiach miasta)

• bezpieczeństwo lotów potwierdziło bezawaryjność 

i niezawodność opracowanego statku powietrznego, co jest 

niezwykle istotne, szczególnie na terenie zurbanizowanym

• w przebiegu dobowym najwyższe 

odnotowane wartości w godzinach 

popołudniowych z maksimum 

przypadającym w godzinach 15-17

• największe różnice dobowe w lipcu

• najmniejszą zmiennością cechują się 

najchłodniejsze miesiące

• w analizowanym okresie brak przekroczeń 

poziomów dopuszczalnych: styczeń – maj, 

lokalne przekroczenia: czerwiec – lipiec

• dalsze badania w trakcie

Fotografie (z powietrza i z ziemi) zawarte w prezentacji: © Marek Rauchfleisz



szybki 
i sprawny 

monitoring 
stężenia ozonu 

w miejscach 
trudno

dostępnychfunkcje 
wizualizacji 
parametrów 

i stanów 
normatywnych, 
ostrzegawczych 

i alarmowych

mobilne 
narzędzie do 

monitorowania 
poziomu ozonu 

spełniające 
zadania 

informacyjne 
i kontrolne

system RTH -
automatyczny  

powrót do 
miejsca startu 

na zadanej 
wysokości

autonomiczny lot 
po zaprogramo-

wanej trasie

podwójny system 
lokalizacji oparty 

na GPS 
i GLONASS

MOŻLIWOŚCI I PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ

plany

na przyszłość:

rozszerzenie 

oprogramowania,

kompleksowe badania,

publikacja naukowa, 

współpraca z WFOŚiGW,

interaktywna ortofotomapa

ozonu

SPECJALISTYCZNY DRON DO BADAŃ TROPOSFERYCZNEGO OZONU

Fotografie (z powietrza i z ziemi) zawarte w prezentacji: © Marek Rauchfleisz



Publikacja autora projektu:

Marek Rauchfleisz, Specjalistyczny dron 

do badań troposferycznego ozonu

Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych, 

nr 71 (1/2020), s. 14-20.

interdyscyplinarny 
projekt

przeszło 2 lata 
pracy

nowoczesna 
technologia 
dla środowiska

International  
Invention

Show 

IWIS

Srebrny medal

Ogólnopolski 
Konkurs Młody 

Innowator

Laureat

I miejsce w Polsce

Olimpiada 
Innowacji 

Technicznych 
i Wynalazczości

OITiW

Finalista

European 
Exhibition

of Creativity
and Innovation

EUROINVENT

Złoty medal

Konkurs 
Naukowy 

EXPLORY

REX
Krajowy finał …

SZANSE PROJEKTU, REKOMENDACJE
Jak projekt został oceniony przez krajowe i międzynarodowe gremia?

DOTYCHCZASOWE OSIĄGNIĘCIA I NAGRODY



Marek Rauchfleisz jest uczniem Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu. Interesuje się fizyką, matematyką,

informatyką, robotyką, naukami przyrodniczymi. Ciekawość świata i pasja związana z nowoczesnymi technologiami jest dla Marka

motywacją do zgłębiania wiedzy naukowo-technicznej i opracowywania własnych innowacyjnych rozwiązań. Marka prace były

wielokrotnie nagradzane m.in. przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Urząd Patentowy Rzeczpospolitej

Polskiej, Naczelną Organizację Techniczną, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jeden z Marka projektów został umieszczony

w „Wykazie polskich wynalazków innowacyjnych gotowych do wdrożenia, mogących szczególnie zainteresować podmioty polskie i

zagraniczne”. Marek, jako pierwszy uczeń w Polsce otrzymał tytuł Ambasadora Szkolnej Wynalazczości przyznany przez Urząd

Patentowy RP. Siedmiokrotnie zdobył medale podczas międzynarodowych wystaw innowacji, trzykrotnie otrzymał Dyplom Ministra

Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dwukrotnie - nagrodę Prezesa Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, nagrodę

Europejskiego Urzędu Patentowego, międzynarodową nagrodę WIPO Best School Inventor przyznaną przez Światową

Organizację Własności Intelektualnej z siedzibą w Genewie, tytuł Ambasadora Innowacji podczas Giełdy Wynalazków

nagrodzonych na międzynarodowych wystawach innowacji, nagrodę specjalną w konkursie Kujawsko-Pomorskiej Agencji

Innowacji: Mój innowacyjny wynalazek. Jest laureatem i dwukrotnym finalistą Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości,

finalistą Europejskiego Konkursu Statystycznego organizowanego przez Eurostat w Luksemburgu. Wystąpił w jednym z odcinków

serii dokumentalnej „Wynalazcy przyszłości” produkcji Discovery Networks.

Marek od sześciu lat jest stypendystą „Programu pomocy wybitnie zdolnym” Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w Warszawie,

czterokrotnym stypendystą Ministra Edukacji Narodowej, wielokrotnym stypendystą programu Prymus Pomorza i Kujaw,

Humaniści na start oraz stypendystą Prezydenta Miasta.

W 2018 roku został wyróżniony przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii: Nauka, badania naukowe

i postęp techniczny. Nagrody Marszałka to najbardziej prestiżowe wyróżnienia, przyznawane za najwartościowsze dokonania

w 13 kategoriach, promujące nowatorskie przedsięwzięcia, twórcze i aktywne postawy. W tym samym roku otrzymał również

Nagrodę Prezydenta Miasta w kategorii: Nauka, przyznawaną dorocznie dla wybitnych, uznanych i wyjątkowych torunian.

Od 2019 roku jest licencjonowanym operatorem bezzałogowych statków powietrznych, posiada świadectwo kwalifikacji personelu

lotniczego UAVO wydane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC). Doświadczenie zebrane podczas lotów ośmioma rodzajami

dronów i setki godzin „w powietrzu”, były niezwykle cenne w opracowaniu projektu BSP do specjalistycznych zastosowań.
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